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Марганець - елемент побічної підгрупи сьомої групи 
четвертого періоду періодичної системи хімічних 
елементів Д. І. Менделєєва з атомним номером 25, атомна 
маса 54,9380; важкий сріблясто-білий крихкий метал. 
Позначається символом Mn (лат. Manganum - манганум, 
в українській номенклатурі – манган). У природі елемент 
представлений одним стабільним ізотопом 55Mn. Поряд 
з залізом і його сплавами відноситься до чорних металів. 
Відомі п’ять алотропних модифікацій марганцю - чотири  
з кубічною і одна з тетрагональною кристалічною решіткою, 
кожна з яких термодинамічно стійка в певному інтервалі 
температур. 

Марганець - 14-й елемент поширеності на Землі, складає 
0,03% від загального числа атомів земної кори. Середній  
вміст марганцю в земній корі 0,1 %, у більшості виверже-
них порід 0,06—0,2 % по масі, де він знаходиться в 
розсіяному стані. Серед важких металів (атомна вага 
більше 40) марганець займає за поширеністю у земній 
корі третє місце слідом за залізом і титаном. Разом з тим, 
зустрічаються і скупчення його кисневих сполук, головним 
чином у вигляді мінералу піролюзита - MnO2. Масова 
доля марганцю збільшується від кислотних (600 г/т) до 
основних порід (2,2 кг/т). Він супроводжує залізо в багатьох  
рудах, але зустрічаються і самостійні родовища марганцю.  
В Чіатурському родовищі (район Кутаїси - Грузія) зосе-
реджено до 40% марганцевих руд. 

Марганець, розсіяний у гірських породах, вимивається 
водою і виноситься у світовий  океан. При цьому його вміст 
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у морській воді незначний (10-7-10-6 %), а в глибоких місцях 
океану його концентрація збільшується до 0,3% внаслідок 
окиснення розчиненого у воді металу та утворення 
нерозчинного у воді оксиду марганцю, який у гідратованій 
формі (MnO2 • хH2O) і опускається в нижні шари океану, 
утворюючи так звані залізо-марганцеві вуглеводи на дні. 
Донні поклади марганцю у воді морів і океанів можуть 
сягати 45% (також у них присутні поклади інших важких 
металів), що може стати в майбутньому джерелом  
марганцю для промисловості.

У біосфері марганець енергійно мігрує у відновних 
умовах і малорухливий в окиснювальному середовищі. 
Найбільш рухливий марганець в кислих водах тундри 
і лісових ландшафтів, де він знаходиться у формі Mn2+. 
Вміст марганцю тут часто підвищений і рослини місцями 
страждають від його надлишку; а в грунтах, озерах і боло-
тах утворюються марганцево-залізні поклади -  це озерні  
і болотяні руди. У сухих степах і пустелях в умовах лужного 
окиснювального середовища марганець малорухливий,  
і тому культурні рослини часто потребують марганцевих 
мікродобрив.

Марганець, відомий як есенційний  мікроелемент, 
який природно зустрічається в ґрунтах, воді та рослинах.  
Він є біогенним елементом і одним з десяти металів 
життя, необхідних для нормально го протікання процесів 
в живих організмах і у томі числі людини. Незважаючи, 
на це надлишок марганцю може бути небезпечний для 
здоров’я.

Марганець надходить в повітря в основному з промис-
ловими викидами і в результаті спалювання палива. Так, 
наприклад, в США викиди в повітря антропогенного 
марганцю в 1978 році склали 16,4 тис. тонн, при цьому 80% 
(13,2 тис. тонн) викидів відбулося в результаті промислової 
діяльності, а 20% - від спалювання палива. У той же час 
в 1987 році викиди склали 1,2 тис. тонн. В інших країнах, 
особливо в тих, де марганець широко використовувався, 
як добавка до автомобільного палива в атмосферне повітря 
надходить близько 8% загальної кількості тетраоксиду 
марганцю. 

Піролюзит 
(мінерал) - MnO2
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Марганець є складовою промислового пилу і мігрує 
в навколишньому середовищі з його мікрочастинками, 
і чим менший розмір останніх, тим вищу небезпеку  
він становить для людини. 

Іншим шляхом є надходження в воду від великих 
металургійних виробництв та потрапляння з відходів зі 
звалищ. Останнє стає все більш актуальним,  оскільки 
його доля сягнула в 1991 році майже 50% від усіх надход-
жень марганцю в результаті антропогенної діяльності.

Численні дослідження пов’язують надмірне надходжен-
ня марганцю з повітрям та водою з розвитком неврологіч-
них розладів та паркінсонізму. Особливе занепокоєння 
викликає накопичення марганцю у організмі дітей, адже 
вони природно накопичують більше марганцю, ніж  
дорослі.
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I 

ДеКІльКа СлІВ про ІСТорІю ВІДКрИТТя 
Марганцю

Сполуки марганцю були відомі людині ще з прадавніх 
часів. Вони застосовувалися при виготовленні скла  
і посуду з глини. Про сполуку марганцю (англ. Manganese, 
франц. Маnganese, нім. Manganerz) піролюзит (MnO2), 
про його здатність знебарвлювати скло згадується ще  
в роботах Плінія. Піролюзит не відрізняється від подібних  
за зовнішнім виглядом мінералів, що містять залізо, 
особливо від магнетиту і гематиту, і в зв’язку з цим його 
називали  магнезією. 

Ремісники - склороби, користуючись піролюзитом для 
знебарвлення скла, іменували його іноді Мангановим 
каменем (Lapis manganensis), милом склоплавильників, 
милом скла (Sapo vitri) через його здатність міняти колір - 
знебарвлюватись.

Знаменитий металург, італієць за національністю, 
В. Бірінгуччо в своїх публікаціях писав, що піролюзит 
забарвлює скло в фіолетовий колір. Ще одною з цікавих 
властивостей даного мінералу було те, що він усував 
каламутність скла жовтого і зеленого кольорів.

У 1740 р. Потт за допомогою магніту довів, що піролю-
зит не містить заліза; пізніше він підтвердив цей висновок 
тим, що піролюзит не змінюється при прожаренні і в 
деяких хімічних реакціях. Спочатку піролюзит нази-
вали чорною магнезією (Magnesia nigra), щоб відрізняти 
від заснування епсомской солі - білої магнезії. Коли ж 
Шеєле і Ган отримали з чорної магнезії метал шляхом  
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віднов лення піролюзита вугіллям, вони назвали його  
магнезія (Magnesium). У чистому вигляді метал був отри-
маний в 1808 р. Джоном. За даними Партингтона, піролю-
зит стали іменувати манганесом вже в літературі в XVI ст. 
Ймовірно, це слово увійшло в практику ще раніше, в ХШ ст. 
у Альберта Великого і вживалося поряд з іншими назвами. 
Берцеліус у своєму підручнику хімії вживає назву манга-
ніт, або манган (Manganium), яке потім змінюється на ман-
ганум (Manganum). Походження останнього слова неясно; 
найімовірніше, що воно походить від грецького «так, дійсно 
і прояснює, навожу блиск». Таким чином, в цілому слово  
має ремісниче походження і пов’язане зі знебарвлюючою 
дією мінералу при плавці скла. Слово марганець, ймовірно, 
є спотворенням  слова «манганес». На початку XIX ст. в Росії 
була загальноприйнятою назва «марганцовік» (Захаров, 
1810 р), пізніше зустрічається реміснича назва «манганес» -  
камінь, який застосовується при виготовленні фініфті 
пурпурового кольору і забарвленого скла.

Імовірно, що першим металевий марганець був отри-
маний вченим І. Каймом (Австрія). Це він зробив провів-
ши спікання суміші, яка складалася з двох частин суміші 
вугілля з карбонатом калію і однієї частини піролюзита. 
Отримані кристали були крихкими і мали блакитно- 
білого кольору (вірогідно через забруднення різними 
домішками). Вчений, провівши аналіз кристалів, тільки 
констатував, що вони не містять заліза.

Подальша історія марганцю була пов’язана з першо-
відкривачем нікелю Т. Бергманом. Але він, хоча і намагався 
отримати  марганець, цього так і не зробив. Третім вченим, 
котрий зробив спробу отримати з піролюзита марганець, 
був шведський хімік К. Шеєле. У 1774 році він виступив з 
доповіддю в Стокгольмській академії «Щодо марганцю і 
його властивостей», в якій підвів результати  роботи  трьох 
років. У ній він розповів про існування двох металів: барію 
і марганцю.

Коли Шеєле в 1774 р. займався дослідженням піролю-
зиту, він посилав своєму другові Юхану Готлибу Гану 
зразки цього мінералу. Професор Ган, видатний хімік 
свого часу, скачував з піролюзита кульки, додаючи до руди 
масло, і сильно нагрівав їх у тиглі, викладеному деревним 
вугіллям. Виходили металеві кульки, що важили втричі 
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менше, ніж кульки з руди. Це і був марганець. Цікавими 
датами в історії марганцю можна вважати 16 травня  
і 27 червня 1774 року.

Новий метал називали спочатку «магнезія», але в 1808 р. 
Хемфрі Деві відкрив магній і теж назвав його «магнезіум»  
і тому щоб уникнути плутанини, марганець стали нази-
вати «манганум». Ця назва  була згодом (1787 р.) прийнята  
Французькою комісією по номенклатурі.



12 ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ІСТОРІЮ ВІДКРИТТЯ МАРГАНЦЮ



13СУЧАСНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРГАНЦЮ ЛЮДИНОЮ

СучаСнІ СферИ ЗаСТоСуВання Марганцю 
люДИною

Марганець, як вже було вказано раніше, відноситься 
до групи важких металів. Він розповсюджений не так 
сильно, як залізо, але дуже схожий на нього за своїми 
властивостями. За фізико-хімічними властивостями 
марганець - це твердий, але крихкий метал сріблясто-білого 
кольору, який окиснюється на повітрі і реагує з водою. 
Природним джерелом марганцю служать марганцеві 
руди, мінерали манганіт, піролюзит, залізомарганцеві 
поклади. У вигляді сплавів із залізом (феромарганець)  
і кремнієм (силікомарганець) марганець використовується  
в сталеливарній і хімічній промисловостях, при вироб ниц-
тві кормів для тварин і добрив.  У медицині як антисептич-
ний засіб широко застосовують марганцевокислий калій, 
у вигляді водних розчинів - для полоскань, спринцювань, 
змазування виразкових і опікових поверхонь, промивань 
сечового міхура і сечовивідних шляхів.  Останніми рока-
ми органічні сполуки марганцю використовуються в 
мінерально-вітамінних комплексах, біологічно активних 
добавках, фармакологічних препаратах для лікування  
і профілактики різних захворювань (наприклад, у назаль-
них спреях при лікуванні алергічного риніту). Радіоактивні 
ізотопи марганцю застосовують у дослідницьких цілях.

Марганець використовують як добавку до сталей для 
їх розкислення, десульфурації (при цьому відбувається 
видалення з сталі небажаних домішок - кисню, сірки та 
інших), а також для легування сталей, тобто покращення 
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їх механічних і корозійних властивостей. Марганець 
застосовується також у мідних, алюмінієвих і магнієвих 
сплавах. Покриття з марганцю на металевих поверхнях 
забезпечує їх антикорозійний захист. Для нанесення 
тонких покриттів з марганцю використовують легко 
летючий і термічно нестабільний біядерний декакарбоніл 
Mn2(CO)10. Сполуки марганцю (карбонат, оксиди та інші) 
використовують при виробництві феритних матеріалів, 
вони служать каталізаторами багатьох хімічних реакцій, 
входять до складу мікродобрив. 

Діоксид марганцю використовують в якості каталізатора 
у процесах окиснення аміаку, органічних реакціях і 
реакціях розкладання неорганічних солей. У керамічній 
промисловості MnO2 використовують для фарбування 
емалей і глазурі в чорний і темно-коричневий колір. 
Високодисперсний MnO2 має високу адсорбуючу здат-
ність і застосовується для очищення повітря від 
шкідливих домішок.  Перманганат калію застосовують для 
відбілювання льону і вовни, знебарвлення технологічних 
розчинів, як окислювач органічних речовин. Органічні 
сполуки марганцю використовуються у деяких країнах 
світу як добавка до рідкого палива, інгібітор диму та 
антидетонатаційна добавка до бензину.

Більше 90% виробленого марганцю використовується у 
чорній металургії. Виробництво марганцевих феросплавів 
зосереджено головним чином в Україні, Південно-
африканської республіки (ПАР), Індії, Бразилії. Марганець 
застосовують як добавку до сталей (додають також до 
алюмінієвих сплавів),  в сплавах  у якості антикорозійного 
засобу, у космічній промисловості, при виготовленні 
кольорового кахелю та цегли, у  виробництві телевізійних 
плат, виготовленні антидетонаційної присадки до палива 
двигунів (ЦТМ-цикопентадиенилтрикарбонил Мп), при 
обробці стічних вод, деодоризації викидів фарбувальних 
та рибозаготівельних фабрик, він входить до складу 
мікродобрив, фунгіцидів. Існує можливість застосування 
нанотехнологій на основі наночастинок (НЧ)  Mn. Так, у 
формі НЧ марганець використовують  для виробництва 
паливних елементів і батарей (у Росії за даними 2008 року - 
8 тис т/рік у формі наноструктурного Мn, з розміром 
часточок 3-15 нм). 

СУЧАСНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРГАНЦЮ ЛЮДИНОЮ
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Нове застосування марганцю - наночастинки металу 
використовуються при виробництві елементів паливних 
батарей. У паливних елементах, зазвичай, використо-
вуються каталізатори, які складаються з металевих 
наночастинок розміром 1-5 нм у вуглецевій матриці. 
Найбільш перспективні елементи - наномарганець, 
наноаланат марганцю і нанотітан.

За рівнем розвіданих запасів марганцевих руд Україна 
займає друге місце після ПАР і перше місце у виробництві 
марганцеворудної і феросплавної продукції. За останні  
роки збільшилися запаси Нікопольського марганцево-
рудного басейну і Великотокмацького родовища. Розві-
дані запаси становлять 2,26 млрд.т, в тому числі окисні 
руди - 0,6 млрд. т. Основна частина руд (77%) відноситься 
до карбонатного типу, для переробки яких необхідні більш 
ефективні і більш дешеві технології. Це основна проблема 
подальшого розвитку басейну. Найважливішим завдан-
ням є забезпечення хімічної промисловості пероксидними 
високоякісними концентратами, які раніше завозилися 
з Грузії. Це завдання може бути вирішене за рахунок 
прискореного освоєння нового - Федорівського родовища 
з більш високоякісними рудами, де велика їх частина 
(98%) представлена оксидними і змішаними карбонатно-
оксидними рудами.

ВИКОРИСТАННЯ  МАРГАНЦЮ  У  ПРОМИСЛОВОСТІ

нержавіюча сталь

інші види сталі

кольорові сплави

електроніка

інше

СУЧАСНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРГАНЦЮ ЛЮДИНОЮ

12%
12%

2%

32%
42%
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Незважаючи на те, що сучасні металургійні технології  
вже не вимагають великих кількостей марганцю, прогнози 
щодо споживання спеціальних видів сталі показують 
можливість зростання споживання марганцю, особливо  
в країнах, що розвиваються. 

Марганець надходить в атмосферу від викидів під-
приємств чорної металургії (60% всіх викидів марганцю), 
машинобудування і металообробки (23%), кольорової 
металургії (9%), численних дрібних джерел, наприклад,  
від зварювальних робіт. 

Споживання марганцю іншими галузями промисловості 
також зростає, хоча це і не впливає суттєво на загальні 
тенденції у виробництві та споживанні марганцю.

СУЧАСНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ МАРГАНЦЮ ЛЮДИНОЮ
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В поверхневі води марганець надходить внаслідок 
вимивання з ґрунтів та мінералів, головним чином  
з залізо-марганцевих руд, а також зі стічними водами 
марганцевих залізо-збагачувальних комбінатів, металур-
гійних заводів та інших виробництв.

В континентальних та морських водах марганець 
зустрічається у розчиненій, колоїдній та зваженій формах. 
Так, р. Дніпро (особливо її приток р. Прип’ять) містить 
значну кількість розчинених форм марганцю, частина 
якого, адсорбуючись у зависях, осідає у Київському во-
до сховищі. У розчинених формах марганець частіше 
зустрічається зі ступенем окиснення +2, у формі зва-
жених частинок – ступінь окиснення +4. За умови висо-
кої концентрації у воді гідрокарбонатних (HCO3

-), або 
сульфатних (SO4

2-) іонів певна частина розчиненого 
марганцю може знаходитись у формі комплексних сполук 
з ними. Він може також утворювати комплекси з фосфат-
іонами та деякими органічними лігандами. Загалом луж-
ність або кислотність води впливає на наявність роз-
чинних або нерозчинних сполук марганцю.

У поверхневих водах марганець зі ступенем окиснення 
+2 термодинамічно нестабільний и легко окиснюється, 
перетворюючись на діоксид та інші оксиди. В річковій воді 
міграція сполук марганцю відбувається у складі  зважених 
форм (це марганець  бентосних водоростей), адсорбованих 
на оксиді заліза та глинистих часточках, органічних та 
неорганічних субстратах (як наприклад гумусові речо-

III
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Та пИТнИх ВоДах
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вини). Порівняно з іншими металами, комплекси марган-
цю з речовинами гумусової природи не відрізняються 
високою стабільністю. Відомо, що до зарегулювання 
Дніпра на їх долю припадало  біля 81%, а у Прип’яті – 
73% загальної кількості марганцю у воді. Найменша 
кількість комплексних сполук марганцю виявляється у 
зимово-весняний період, а у літньо-осінній період – вміст 
комплексних сполук вищий, ніж гідратованих (вільних)  
іонів марганцю. Комплексоутворення алахтонового мар-
ганцю у водосховищах у літньо-осінній період відбувається 
удвічі швидше, ніж у зимово-осінній. За умови зниження 
швидкості течії води марганець поступово переміщується 
у донні відкладення. Так, у каскаді дніпровських вод 
більше всього акумулюється марганцю у Кременчузькому 
водосховищі.

У літні часи під час «цвітіння» води вміст марганцю 
у сестоні (верхні шари водного середовища, що багаті 
планктоном) в чотири рази вищий, ніж у нижніх шарах 
води.

У морській та океанічній воді також присутні розчинні 
та зважені форми марганцю. При впаданні річкових 
вод у лимани морів через зменшення  швидкості течії 
відбувається осідання марганцю і, як наслідок, зниження 
його концентрації у річковій воді, де вміст марганцю 
становить 53 мкг/дм3, в естуаріях – 2,5 мкг/дм3, у морях 
0,8 мкг/дм3, а у океані – 0,43 мкг/дм3.

Марганцю належить важлива роль у багатьох процесах, 
що відбуваються у організмах гідробіонтів. Він є одним 
з головних елементів, необхідних для окиснення води у 
процесах фотосинтезу та при утилізації вуглецю з СО2 в 
реакціях карбоксилування у зелених рослинах. З макролі тів 
найбільшу його концентрацію виявлено у сальвії плаваючої 
(4790-9347 мг/кг сухої маси), а найменшу – у очерета 
звичайного (91-852 мг/кг). У риб також, в залежності від 
метаболізму, вміст марганцю різний. Так, у осетрових риб 
у м’язах вміст марганцю – 0,48-1,12 мг/кг, у крові - 5,4- 
8,7 мг/кг, а в печінці 111-133 мг/кг. У сазана вміст є нижчим 
і залежить від пори року. У морській рибі вміст марганцю 
менший, ніж у річковій. Біологічна активність марганцю у 
воді залежить від рН середовища, наявності органічних та 
комплексоутворюючих речовин.
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Вихід марганцю з донних відкладень значно погіршує 
якість води у водоймах, що являє загрозу для питного 
водопостачання. 

В результаті підвищеного вмісту марганцю у воді 
на внутрішніх поверхнях водопровідних труб і водо-
нагріваючого обладнання починають накопичуватися 
відкладення цього металу, які, в свою чергу, можуть 
викликати закупорку і погіршення процесів теплообміну, 
тому слід задуматися про якісне водоочищення. Марганець 
утворює темно-коричневі і чорні плями на сантехніці  
і осідає в трубах. Крім того, така вода залишає незмивні 
сліди на сантехнічних пристроях. У таких водах  марганець 
знаходиться  у формі гідроокису марганцю (відомий як 
«чорна вода»). 

Варто також відзначити, що це далеко не вся шкода, 
яку може принести підвищення концентрації марганцю. 
Так, марганець у питній воді є однією з основних причин 
її неприємного смаку, до того ж вживання такої рідини 
для втамування спраги і приготування їжі негативно 
позначається на стані людського організму. Існують 
«марганцеві» бактерії, які також  можуть ставати причи-
ною закупорки труб. Марганець, розчинений в воді,  окис-
нюється повільніше ніж залізо, і тому його набагато важче 
видалити з води. Поверхневі води і неглибокі свердловини 
в Україні  містять органічні і колоїдні сполуки марганцю. 

Марганець відноситься до числа речовин, що забруд-
нюють водні об’єкти. Цей метал входить в список основних  
показників якості води за вимогами санітарних норм 
України, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Спо-
лучених Штатів Америки, Європейського союзу, вклю че-
ний в пріоритетний список забруднюючих речовин водних 
об’єктів, рекомендованих для систематичного контролю 
(Рішення Європарламенту і Ради ЄС № 2455/2001 / ЄС). 

Українські санітарні норми обмежують рівень гранично 
допустимого вмісту марганцю у воді господарсько-питно-
го призначення значенням 0,05 мг/л. Якщо вміст марган-
цю більше цих значень, погіршуються органолеп тичні 
властивості води.



22 ГЛАВА IV.  ХЛОРИРОВАННАЯ ВОДА — СПАСЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ



23ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ МАРГАНЦЮ В ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Марганець - це не тільки важкий метал, але і необхідний 
есенційний мікроелемент, який природно зустрічається в 
ґрунті, воді та рослинах. 

Марганець надходить в повітря в основному з про-
мисловими викидами і в результаті спалювання палива. 
В інших країнах, особливо в тих, де марганець широко 
використовувався як добавка до автомобільного палива, 
в атмосферне повітря надходить близько 8% загальної 
кількості тетраоксиду марганцю. Іншим шляхом є 
надходження марганцю в воду від великих металургій-
них виробництв та потрапляння з відходів зі звалищ.  
Останнє стає все більш актуальним,  оскільки його доля 
сягнула в 1991 році майже 50% від усього надходження 
марганцю в результаті антропогенної діяльності. 

Вміст марганцю у продуктах харчування, як правило, 
забезпечує добову потребу людини. Його вміст  у рослин-
них продуктах коливається від 8 до 50 мг/кг, в продуктах 
тваринного походження він значно нижче – 0,1-2 мг/кг.  
Тільки печінка і нирки так само багаті на марганець, 
як і рослини. Найбільше його в яловичій печінці –  
3,6 мг/кг, а в  курячій печінці 3,5 мг/кг та свинячій  
2,7 мг/кг. Найбільша кількість сполук марганцю міститься 
в рослинних продуктах. Тому вегетаріанці не страждають 
на гипомарганцемію. Лідерами за вмістом марганцю  
з рослинної їжі є наступні продукти (мг/100 г): фундук -  
4.2, фісташки -  3.8, арахіс - 2, мигдаль - 2, волоський  

IV
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В органІЗМ люДИнИ
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горіх - 1.9, шпинат - 0.9, часник - 0.8, підберезовик - 0.8, 
буряк - 0.6, макаронні вироби - 0.6, лисички - 0.4, салат - 0.3,  
білий гриб - 0.2, абрикос - 0.2. Так, наприклад, 200 грамів 
фундука достатньо для задоволення добової норми.

Особливо багаті марганцем чай, рослинні соки, цільні 
злакові, горіхи, зелені овочі з листям, горох, буряк. Багато 
марганцю міститься у житньому хлібі, пшеничних і рисових 
висівках, сої, горосі, картоплі, буряку, помідорах, чорниці  
і в деяких лікарських рослинах (багно, евкаліпт).

Джерелом марганцю  в продуктах харчування є ще 
й крупи. Цільнозернові крупи містять його більше ніж 
макаронні вироби. Це пов’язано з тим, що обробка зерна 
призводить до втрати марганцю. Найбільша поживна 
цінність у тих макаронів, які виготовлені з борошна твер-
дих сортів пшениці, і марганцю в них міститься більше,  
ніж у виробах зі звичайного борошна.

Cполуки марганцю в основному надходять в організм 
із їжею (85,25 %) на другому місці вода (14,75 %),  
а з повітрям найменше – 0,05 %.

Відомо, що організм краще засвоює марганець з питної 
води, ніж з їжі.

Експертами ВООЗ було встановлено, що грудні діти, які  
знаходяться на змішаному вигодовлюванні, як правило, 
мають низький рівень експозиції марганцем, проте вияв-
лено випадки, коли його концентрація у їх крові приблизно  
в 100 разів вища, ніж в грудному молоці. Встановлено, що  
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коли порошкоподібні суміші для немовлят змішуються 
з питною водою, що містить марганець, то ліміт, 
встановлений для дитячого харчування Європейською 
комісією з харчових продуктів, може бути перевищений. 

Як відомо, в багатьох країнах діють на ціональні 
стандарти, а Всесвітня організація охорони здо-
ров’я встановлює вимоги до якості питної води  
у своїх «Керівництвах по контролю якості питної води»,  
як наприклад, у редакції 2011 року. Між тим, слід 
зазначити, що у ряді країн членів ЕС допустимою 
вважається вміст марганцю у питній воді 0,05 мг/л.

У США департамент громадського здоров’я штату 
Коннектикут встановив рівень дії 0,5 мг/л, тоді як штат 
Массачусетс встановив ще нижчу регуляторну межу  
0,3 мг/л через побоювання щодо експозиції марганцю  
у дітей віком до одного року. ВООЗ у своїх 
керів ництвах запропонувала зни зити величину для 
вмісту  марганцю  в  питній  воді  від  0,5 до 0,4 мг/л. 
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Марганець є есенційним мікроелементом і одним  
з десяти металів життя, необхідних для нормального 
протікан ня фізіологічних процесів в живих організмах. 
Марганець необхідний для здійснення багатьох функцій  
в організмі, таких, як регуляція різних видів метаболізму, 
в тому числі кісткової і сполучної тканин, згортання крові.

Фізіологічна роль марганцю полягає в тому, що він 
належить до найважливіших біоелементів (мікроелемен-
тів) і є компонентом безлічі ферментів, виконуючи  
в організмі численні функції (кофактор ферментів, 
транс ферази, гідролази, ліази, супероксиддисмутази, 
ар гінази, глутамінсінтетази): бере участь у синтезі 
і обміні нейромедіаторів та гормонів; перешкоджає 
вільнорадикальному окисненню, забезпечує стабільність 
структури клітинних мембран; забезпечує нормальне 
функціонування м’язової тканини; бере участь в обміні 
гормонів щитоподібної залози (тироксин); забезпечує 
розвиток сполучної тканини, хрящів і кісток; підсилює 
гіпоглікемічний ефект інсуліну; підвищує гліколітичну 
активність; підвищує інтенсивність утилізації жирів;  
знижує рівень ліпідів в організмі; протидіє жировій 
дегенерації печінки; бере участь у регуляції обміну вітамі-
нів С, Е, групи В, холіну, міді; бере участь у забезпеченні 
повноцінної репродуктивної функції; необхідний для 
нормального росту і розвитку організму; важливий 
для репродуктивних функцій і нормальної роботи 
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центральної нервової системи. Марганець допомагає 
усунути статеве безсилля, поліпшує м’язові рефлекси, 
запобігає остеопо розу, поліпшує пам’ять і зменшує 
нервову дратівливість.

Марганець знаходиться у всіх органах і тканинах. 
Найбільш багаті марганцем трубчасті кістки і печінка 
(у 100 г свіжої тканини трубчастих кісток міститься  
0,30 мг марганцю, в печінці - 0,17- 0,21 мг). Поряд 
з печінкою важлива роль в накопиченні марганцю 
належить підшлунковій залозі. 

Добова потреба у марганці як есенційному елементів 
залежить від віку. Так, допустимою дозою марганцю для 
дітей у віці від 1 до 3 років вважається 2,0 мг на день, 
діти віком 4 до 8 років потребують 3,0 мг на добу , а  9-13 
років - 6,0 мг,  дітям від 14 до 18 років необхідно 9,0 мг 
в день. Для дорослих допустима доза марганцю на добу 
становить 11,0 мг.

Вміст марганцю, що перевищує 1,0 мг/л, негативно 
впливає на нервову систему. В добовому раціоні дорослої 
людини (їжа та питна вода) може міститись до 4,0 мг 
марганцю. 

Випадки дефіциту мікроелементу описані мало, але 
серед причин може бути:  недостатнє  надходження  мар-
ган цю внаслідок обмеженого на рослинну продукцію 
харчуван ня, надлишкове надходження в організм фосфа-
тів (наприклад, надмірне вживання лимонаду, консервів), 
посилене виведення марганцю під впливом надлишкового 
вмісту в організмі кальцію, міді і  заліза;  посилене  витрачан-
ня марганцю у результаті психоемоційних перевантажень. 
При нестачі марганцю порушуються процеси окостеніння 
в усьому скелеті, трубчасті кістки товщають і коротша-
ють, суглоби деформуються. Порушується репродуктивна 
функція яєчників і яєчок.

За даними ряду авторів референтний рівень («норма») 
вмісту марганцю в крові становить 0,009-0,012 мг / дм3,  
в сечі 0,001-0, 014 мг / дм3,  в волоссі 0,50-3,0 мг / кг.

Відповідно до Керівництва 2.1.10.1920-04, з оцінки ри-
зику для здоров’я населення при впливі хімічних речовин, 
що надходять в навколишнє середовище, референтна доза 
марганцю при хронічному пероральному надходженні  
з питною водою складає 0,14 мг / кг.
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Надлишок марганцю може бути небезпечним для 
здоров’я. Токсична доза для людини становить 40 мг 
марганцю на день. Летальна доза перманганату калію для 
дорослих при прийомі всередину становить 0,3-0,5 г / кг. 
Отруєння марганцем можливо під час  його надходження 
в організм у вигляді пилу через дихальні шляхи та через 
травний тракт, або у вигляді домішок наркотичних засобів. 

Біологічними маркерами експозиції марганцем є визна-
чення його вмісту у волоссі, біоптаті печінки, меншу 
інформативну значимість має визначення металу у цільній 
крові.

Надмірне надходження марганцю в організм можливе 
за умов виробничого контакту (напр., вдихання марган-
цевого пилу у виробничих умовах, зварювального 
аерозолю), наркотичної залежності (випадки введення 
перманганату калію), вживанні питної води з високим 
вмістом металу.  В дитячий практиці нерідко зустрічаються 
гострі отруєння перманганатом калію. Вони виникають 
у результаті випадкового проковтування речовини, 
що недбало зберігається. Найбільш важко протікають 
отруєння кристалічним перманганатом калію. Описані 
випадки загибелі дітей після прийому приблизно 3 г мар-
ганцевокислого калію. Надмірна кількість металу може 
проникати також в нирки, тонкий кишечник, залози 
внутрішньої секреції, кістки і  головний мозок. 

Класична клінічна картина хронічного отруєння 
марган цем може мати як неврологічну, так і легеневу 
форми. У разі впливу на нервову систему помітні три стадії 
захворювання. Основними симптомами першої стадії є 
байдужість до навколишнього світу, апатія, сонливість, 
втрата апетиту, а також головні болі і запаморочення. Іноді 
мають місце нервове збудження, утруднення при ходьбі, 
втрата координації рухів, болі в спині і судоми. У середній 
стадії проявляються специфічні ознаки отруєння. Хворі 
починають говорити монотонно, часто переходять на шепіт, 
їх мова стає повільною і нерівною, також можлива поява 
заїкання.

Спостерігається відсутній погляд, веселий або здивова-
ний вираз обличчя, що пов’язано, швидше за все, з підви-
щеним тонусом лицьових м’язів. Їх жести уповільнені  
і незграб ні. При ходьбі хворі сильно розмахують руками. 
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У той же час хворий може померти від супутнього захво-
рювання.

При тривалій інтоксикації розвивається клінічна картина 
«марганцевого паркінсонізму» (тремтіння). Вперше «манга-
нізм» був описаний в 1837 році Джеймсом Купером. 
Головний мозок найбільш чутливий до надлишку марган-
цю, тому вже на початкових стадіях відзначається уповіль-
нена реакція, дратівливість, зміни настрою. 

Хронічна інгаляція великих кількостей марганцю на  
виробництві, веде до тяжких порушень психіки, включаючи 
гіпердратівливість, гіпермоторіки і галюцинації - «марган-
цеве безумство». Не зважаючи на припинення контакту з 
марганцем, патологічні явища можуть наростати, іноді 
приводячи хворого до інвалідності. 

Цікаво, що висока експозиція марганцю вже давно 
пов’язана з насильницькою поведінкою. В багатьох 
дослідженнях було показано, що токсичність марганцю 
сприяє делінквентній поведінці у в’язнів. Дослідження, 
проведені в тюремній системі Каліфорнії щодо осіб, 
ув’язнених через насильницьку поведінку, показали, 
що ці ув’язнені мали значно більшу концентрацію мар-
ганцю в їхньому волоссі, ніж у осіб контрольної групи.  
В іншому дослідженні, проведеному в Австралії, виявлено 
перевищення вмісту марганцю у біологічних середови-
щах ув’язнених за масові вбивства. Надлишок марганцю 
знижує функцію серотоніну і знижує рівень дофаміну, що 
призводить до змін соціальної поведінки та посилення 
депресії та агресії. Токсичність марганцю на цих рівнях 
частіше залежить від вдихання марганцю,  ніж при вжи-
ванні марганцю, оскільки печінка не може відфільтрувати 
інгаляційний марганець.

Однак, існують переконливі докази того, що довготрива-
лий вплив високих концентрацій марганцю, що надходить  
з питною водою, пов’язаний з токсичністю нервової 
системи, викликає синдром, що отримав назву манга-
нізму, або «індукований марганцем паркінсонізм» через 
його симптоматичну схожість з хворобою Паркінсона. 
Деякі з цих неврологічних симптомів включають м’язовий 
тремор і жорсткість, утруднення ходи, порушення мови 
та зниження кваліфікації водіїв. Крім того, токсичність 
марганцю може спричинити нейрогенні симптоми, 
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такі як зміна настрою, короткочасна втрата пам’яті та 
сповільнення часу реакції. 

Дослідники з Греції виявили зростання рівня марганцю 
в крові і волоссі жителів промислових районів, зокрема 
півночі Пеллопонеса з 1986 по 1999 за рахунок надлишко-
вого вмісту марганцю в питній воді (10-2300 мкг/л)  
і продуктах харчування (картопля до 360 мг/л, огірки – 
230 мкг/л, кавуни – 560 мкг/л). Був встановлений тісний 
корреляцій ний зв’язок між навантаженням марганцем і 
здоров’ям жителів півночі Пеллопонесу за неврологічними 
проявами.

Так, наприклад, симптоми,   подібні манганізму, опи су ва-
лися ще в 1941 році,  при дослідженні групи шести  япон сь ких 
сімей (близько 25 осіб), які піддавалися впливу підвище них  
доз марганцю в результаті  вживання забрудненої  ме та лом 
питної води. Симптоми включали маскоподібне об личчя, 
напруга і тремор м’язів, розумові розлади. П’ятеро людей, 
всі старі, серйозно постраждали, при цьому двоє померло, 
вісім чоловік мали легкі розлади, а десять (все - діти і молоді) 
практично не показали будь-яких змін стану в результаті 
впливу. Дослідники прийшли до висновку, що вплив стався 
внаслідок забруднення води колодязя сполуками марганцю 
(на рівні 14 мг/л), через звалище відпрацьованих батарей, 
захоронених неподалік. Рівні забруднення знизилися з ча-
сом, так що можна припустити, що початкова концентрація 
була значно вищою, ніж виявлена. На підставі цього та інших 
випадків був зроблений висновок про те, що люди старших 
вікових груп можуть бути більш вразливими до токсичних 
ефектів марганцю, ніж молоді. Пояснюється це тим, що 
люди похилого віку особливо чутливі до токсичної дії 
марганцю, швидше за все через зниження функції нервової 
системи в поєднанні з багаторічним накопиченням токсинів 
навколишнього середовища.

Діти також дуже вразливі до токсичної дії марганцю з різних 
причин. Відомо, що організм під час росту активно поглинає 
більше марганцю, але екскреція елементу у них нижча ніж 
у дорослих, тому надмірна концентрація марганцю впливає 
на їх нервову систему сильніше. Найбільш небезпечний цей 
метал для немовлят, що отримують суміші, які зазвичай 
готуються на артезіанській чи водопровідній воді, яка може 
містити марганець у підвищених концентраціях.
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Заходи індивідуального захисту які спрямовані на зни-
ження впливу марганцю, що міститься у питній воді:

1. Протестуйте вашу воду на вміст марганцю в лабо-
раторії, яка виконує дослідження якості та мінерального 
складу питної води (акретидовані лабораторії санітарної 
служби або гігієнічного моніторингу за станом довкілля). 

2. Не кіп’ятіть воду для того, щоб знизити вміст мар-
ганцю в ній. Кіп’ятіння води мало допомагає видалити 
марганець.

3. Розгляньте можливість використання фільтра.  Діз-
най тесь чи може фільтр допомогти позбутися марганцю; не 
всі фільтри здатні зробити це. Для забезпечення належної 
якості води, не забувайте підтримувати засіб для фільтрації 
в належному робочому стані, а також змінювати фільтр 
відповідно до вказівок виробника.

4. Протестуйте членів родини та себе на вміст марган-
цю в організмі. Аналіз  волосся на вміст  марганцю часто  є 
єдиним способом виявлення надлишку металу в організмі 
людини. Його можна виконати в будь-якій сучасній діаг-
ностичній лабораторії або токсикологічному центрі.
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